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A Prime Rate Kft. töretlen és dinamikus 
fejlődésének lehettünk tanúi az utóbbi 
években is. Ahogy dr. Tomcsányi Péter 
tulajdonos igazgató fogalmazott, lépték-
váltási folyamat indult el a több üzleti 
szegmensben is meghatározó volument 
képviselő nyomdai birodalomban.  
A 2017-es esztendő újabb mérföldkő  
a Prime Rate Kft. életében.

A léptékváltási folyamat részeként célul tűzte ki 
a vállalat vezetése, hogy a kereskedelmi nyomta-
tás üzleti szegmensében 2020-ig markáns piac-
vezetői pozíciót érjenek el. Ma is vannak olyan 
ágai ennek a területnek, mint például a digitá-
lis nyomtatás, ahol ezt a piaci pozíciót már bir-
tokolja a Prime Rate Nyomda. A 2016-ban elért 
5,3 milliárdos árbevételük további 50–70%-os 
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növelését tervezik 2020-ra, amivel a kereskedel-
mi nyomtatás teljes területének zászlóshajójá-
vá válhatnak. Március végén érkezett a Megyeri 
úti telephelyre még egy HP 12000-es berende-
zés és a meglévőt is upgrade-elték, így két nagy-
teljesítményű, naprakészen korszerű berendezés 
teszi lehetővé a hatékony és biztonságos terme-
lést. Szintén a Megyeri úti nyomdába érkezett 
még egy félautomata táblakészítő berendezés is a 
meglévő kötészeti kapacitásuk bővítésére.

A tavaly szeptemberben elkezdődött zöld-
mezős beruházás a gödöllői telephely új, 3200 
négyzetméteres csarnokának építésével indult, 
és sok összetevőből álló, nagyléptékű fejlődést 
vetít előre. A termelőüzem ofszet- és kötészeti 
kapacitásainak fejlesztésével és bővítésével egy 
időben folyó költözés éppen lapunk megjelené-
sének időpontjában zajlik. A kötészet április és 
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június között új vágógéppel, irkafűző, hajtogató, 
ragasztókötő berendezésekkel gyarapodik, amit a 
világ vezető márkaképviseletei közül a Horizon, 
a Müller Martini és a Wohlenberg képviselete 
szállít. A berendezések közül talán a legérdeke-
sebb a Wohlenberg Quickbinder ragasztókötő 
gép, ami képes PUR, hotmelt és diszperziós ra-
gasztási technológiával is dolgozni. A diszper-
ziós ragasztási móddal olyan kiadványok kivi-
telezhetőek, amelyek kinyitáskor teljesen sík 
kifekvést igényelnek, ilyenek például a kották is, 
amelyek a könyvpiac mintegy 5–7%-ot kitevő, 
speciális igényű kiadványainak csoportjához so-
rolhatóak.

A Prime Rate gödöllői telephelyén júliusban 
új nyolcnyomóműves B1-es és egy szintén B1-es, 
kétszínes Heidelberg nyomógép kerül installá-
lásra a hozzá tartozó CtP-kapacitással együtt. 
Mindezek mellett a gödöllői üzem már május-
ban teljes gőzzel üzemel.

Minden területen az emberek és a folyama-
tok határozzák meg az eredményességet, a 
vas önmagában nem ér semmit – nyilatkozta  
dr. Tomcsányi Péter.

A termelésprogramozás és termelésirányítás új 
integrált rendszere ez év végén indul el, így az 
idei évet jobbára az előkészületekre szánják, a 
2018-as évben pedig a volumen emelkedését az 
organikus növekedésen túl egyéb eszközökkel is 
megtámogatják. A vevők változó igényeihez iga-
zodó új technológiák és megoldások folyamatos 
kutatása és úttörő alkalmazása fontos küldetése 
a sok tekintetben úttörő szerepet vállaló Prime 
Rate Kft.-nek.


